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Juni 2019
Gudstjenester i juni
2. juni

6. s. e. påske

kl. 11.30

9. juni

Pinsedag

kl. 10.00

10. juni

2. Pinsedag

kl. 10.00

16. juni

Trinitatis søndag

kl. 10.00

23. juni

1. s. e. trinitatis

kl. 11.30 Hanne Wieland

30. juni

2. s. e. trinitatis

kl. 10.00

Koncert med Sct. Nicolai Cantori
Lørdag den 1. juni kl. 11.30
Sct. Nicolai Cantori er et blandet kor på ca. 25 medlemmer og består af unge voksne sangere, der ledes
af kirkens organist.Lørdagskoncerten er afslutningen på det forgangne halve år i Sct. Nicolai Kirke, og
der synges en række meget forskellige enkeltsatser. Gæstesolist er fløjtenist Jan Aagaard, der er med til
at give koncerten både variation og ekstra kolorit.
Der er som altid gratis adgang til alle lørdagskoncerter.

Pinse
Kirkens næste store højtid står for døren – PINSEN
I pinsen fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødsel.
Men hvad skal vi egentlig med kirken?
Kristeligt Dagblads ansvarshavende chefredaktør Erik Bjerager giver her 30 gode grunde.
1. Kirken rager med sine tårne op i landskabet og minder os om, at der er noget, der er større end os
selv.
2. Kirken er Guds hus og et sted til tro, fordybelse og eftertanke.
3. Kirken er det efterhånden eneste sted, hvor alvoren fortsat findes.
4. Kirken er et memento mori. Man går over kirkegårdens grave for at høre livets budskab.
5. Kirken er mobilfrit område, et åndehul i et hektisk samfund og tilbyder stilhed og ro.
6. Kirken er et rum, hvor man kan være uden at skulle gøre.
7. Kirken er et evigt opgør med åndløshed og materiel tomhed.

8. Kirken er uden for markedets og samfundets logik og virker ved ånd og ikke ved magt og styrke.
9. Kirken holder os fast i en tid, hvor alt relativeres.
10. Kirken er et fristed og hjælper alle uden at registrere eller skrive journaler.
11. Kirken tager sig af de ensomme.
12. Kirken hjælper hjemløse og psykisk syge, som velfærdssystemet ikke kan nå.
13. Kirken er hjemsted for det mest rummelige sted, der findes.
14. Kirken er der, hvor man hænger sine titler i våbenhuset og knæler side om side med alle andre ved
nadverbordet.
15. Kirkens gudstjeneste sætter menneskers liv ind i en verden af poesi, ånd og sandhed.
16. Kirkens gudstjeneste forvandler menneskers hjerter.
17. Kirkens gudstjenester er der, hvor man kan føle sig mere hjemme end noget andet sted.
18. Kirken binder generationer sammen i en fælles længsel efter livshåb og mening.
19. Kirken er en del af den fælles identitet.
20. Kirken forkynder kærlighed og tilgivelse og fremmer det humane og civiliserende.
21. Kirken er leverandør af værdier til mennesker og samfund.
22. Kirken giver sprog for det sværeste og mest uforståelige i livet.
23. Kirken giver trøst til de sørgende.
24. Kirkens ritualer er de bedste, der findes. Er du i tvivl, så prøv at deltage i en ateistisk begravelse.
25. Kirken er et kulturelt kraftcenter, især for den klassiske musik.
26. Kirken er samfundets ældste institution og en rigdom af historie og ophobet erfaring.
27. Kirkens huse er enestående kulturel værdi.
28. Kirken er det sted, hvor man får at vide, at det ikke slutter, når det slutter.
29. Kirken er det sted, hvor både tre håndfulde vand og tre håndfulde jord kan fylde mennesker med
håb.
30. Kirken giver håb, når alt håb er ude.
Brug kirken!
Glædelig pinse!

Plejehjemsgudstjenester
Der afholdes gudstjeneste på Svendborg Friplejehjem tirsdag d. 4. juni kl. 10.30 og på Bryghuset
onsdag d. 5. juni kl. 13.00 og 13.45
Pårørende er meget velkomne til at deltage.

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 26. juni kl. 17.00
Mødet er offentligt og foregår i sognehuset, dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside ugen før.

Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk, 62 21 12 96
Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

